
Informativos:

1. Comissão de Educação Médica (CEM)
- A CEM conseguiu criar uma proposta nova de cronograma da primeira até a oitava fase.  

Surgiu a oportunidade de levar isso adiante no NDE com os professores Getúlio e Suely. 
Toda semana eles vão se reunir com a CEM e há grandes chances das mudanças 
serem implementadas. Dia 17 de junho haverá seminário dos professores e esse novo 
cronograma será apresentado lá para ver se será aprovado

- Carta da IC - foi levada à Pró-reitoria de Graduação, que disse para levar a carta à 
direção do CCS. Foi levada à direção, mas até agora segue sem resposta

- Reunião dos preceptores da IC - está acontecendo a cada 15 dias. Os preceptores 
estão criando um manual de como deve ser a Interação Comunitária. Quem coordena é 
o Departamento de Saúde Pública. Professor Fúlvio disse que a carta sobre a Interação 
Comunitária não será discutida nessas reuniões, mas sim nas reuniões dos 
departamentos e do Colegiado

- Na sexta haverá reunião do CRT. Vão pedir para que os representantes levem aquilo 
que tem sido problema na fase e incentivar as turmas a realizarem a avaliação dos 
professores. Nesse semestre a avaliação será pelo GoogleDocs. O pessoal da CEM 
está vendo um modo de fazer com que os resultados sejam enviados aos professores, 
pois até agora eles são enviados ao coordenador da fase, que nem sempre os envia aos 
professores 

- ECEM: A Comissão de Auxílio Estudantil vai tentar resolver a  questão do transporte. 
Encaminhamento: nessa semana a Comissão de Comunicação vai fazer uma enquete  
no grupo da Medicina para ver os interessados na ECEM

- Encaminhamento: CEM montar texto sobre a diminuição da carga horária de Genética 
e postar no grupo da Medicina UFSC

2. Comissão de Eventos
- Evento sobre “Terapeutas da Alegria” - foram 24 pessoas; comentaram de fazer isso 

uma vez por ano; deixaram material com o Délcio para o CA; as fotos serão 
disponibilizadas pelo Délcio

- Pessoal do Exército veio fazer propaganda do serviço de médicos dentro do Exército. 
Foi conversado de fazer panfleto em conjunto com o CA para elucidar melhor essa 
questão. Durante a RO sugeriram chamá-los para falar sobre isso na SAC também. 
Encaminhamento: falar com Pedro Muller, que trabalhou no exército, e é um bom nome 
para ajudar a fazer esse panfleto.

- Manual da SAC - os pontos serão discutidos numa reunião só depois do evento sobre a 
EBSERH, com 3 alunos da primeira fase e 3 da segunda

- Para o evento sobre a EBSERH já temos 3 palestrantes confirmados
- Ideia para evento: - durante a reunião surgiu a ideia de promover um evento a fim de 

discutir quem banca o SUS (parcelas do município, estado e governo federal no 
financiamento do SUS)

3. Comissão de Comunicação
- Laís está responsável pelo perfil do CALIMED no facebook
- Júlia está responsável pelos posts no grupo da gestão

Pautas:

1. Repasses do evento do SIMESC
- Criação do Núcleo Acadêmico - foram discutidas as ações no ano de 2014: envio das 

revistas do SIMESC para os alunos do último ano do curso de Medicina; auxílio de 1000 
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reais para as ATMs; disponibilizaram contador e advogado para o CA; têm mandado 
informes mensais através do email para os alunos de Medicina

- A doutora Eliane, que é responsável pelo vínculo entre o CALIMED e o SIMESC, vai 
começar a frequentar as reuniões do Colegiado (o sindicato tem uma cadeira no 
Colegiado)

- Durante o evento, trataram de problemas profissionais, como o pregão de contratação 
que houve em Videira. O sindicato entrou com um processo e bloqueou essa 
contratação.

- Encaminhamento: reunir os emails das turmas e mandar para a doutora Eliane, pois 
alguns alunos não estão recebendo o informativo do SIMESC
- Durante a reunião também houve a ideia de fazer um levantamento histórico do curso de 
Medicina da UFSC e criar uma Associação de ex-alunos. Talvez também chamar ex-
alunos para falar na próxima SAC.

Inclusões de pautas:

1. Venda de selos do DCE 
- Cada selo vale 5 reais. Para que a carteirinha da UFSC tenha validade como carteirinha 
de estudante, deve ter o selo. A venda já está anunciada na página do CALIMED e será 
publicada no grupo Medicina UFSC.
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